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HØRING OM ENDRING I ALKOHOLLOVENS FORS

Sortland kommune har kommentarer til kapitel 11, som gjelder gebyr på kommunal salgsbevilling
for øl og på kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk.

Gebyrsatsene går på at det skal betales en bestemt sum pr. vareliter solgt eller skjenket alkohol.
Selv om gebyrene ikke er øremerket skal de som utgangspunkt dekke kommunens utgifter med
behandling av søknader og kontroll, samt innkreving av gebyrer. Innkreving av gebyrer skjer i
flere etapper hvor man først krever inn forskudd på antatt skjenket/solgt mengde, og så skal dette
i ettertid justeres i forhold til revisorbekreftede oppgaver fra bevillingshavene. Kommunen må i
flere runder skrive brev til alle bevillingshaverne, og ofte purre på for å få inn nødvendig
beregningsgrunnlag.

Det er ikke gitt noe hjemmel til å kunne kreve noen form for saksbehandlingsgebyrer. Vi opplever
at enkelte bevillingshavere er meget aktiv med å søke om endringer i gitt bevilling, for eksempel
ved å søke om utvidet skjenketid/endrete skjenkebestemmelser for enkelte anledninger etc. Dette
er saker som ofte tar relativt lang tid å behandle, særlig i de tilfellene hvor politiet og
sosialtjenesten skal uttale seg først.

Det burde ha vært fastsatt behandlingsgebyrer for alle typer bevillingssøknader, slik at den som
søker om salgs- og skjenkebevilling må betale for dette i tillegg til gebyrer for solgt-/utskjenket
alkohol. I alle fall bør man kunne kreve behandlingsgebyr ved søknad om endring i gitt bevilling.

Vi registrerer også at hjemmelen til å kunne kreve kr 200,- i gebyr for søknader om skjenking for
"en enkelt bestemt anledning", er tatt ut i det nye forslaget.

Kommunens utgifter med saksbehandling og kontroll ligger langt over det vi nå har anledning til
å kreve inn i form av gebyrer. Dette vil også gjelde etter at gebyrsatsene er oppjustert. Det burde
ha vært gjennomført en grundig undersøkelse over hva behandling av bevillingssøknader, kontroll
og innkreving av gebyrer faktisk koster kommunene. De betraktninger som er gitt i høringsnotatet
er for generelle.
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